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Hjärtat
Ett nyhetsbrev från Hjärta till Hjärta



På grund av Rickard 
Klerfors (ordinarie direktor) 
bortovaro faller det på 
min lott att tillfälligt 
vikariera på Hjärta till 
Hjärta. Och i denna spalt 
vill jag uppmärksamma 
den generositet som är så 
grundläggande för den 
verksamhet som Hjärta till 
Hjärta bedriver.

Vid den tid då Gustav Vasa var på 
flykt undan främmande makt, i 
början av 1500-talet, hände sig föl-
jande på en helt annan kontinent: 
Den europeiska invasionsstyrkan 
plundrade Latinamerika på dess 

dyrbarheter och förde skatterna till 
Europa. En soldat skadades och 
tvingades ligga på sjukhus under tre 
månader. Under konvalecensen läs-
te han Bibeln och fick en upplevelse 
av Guds närhet. Detta möte drab-
bade honom så starkt att livsprio-
riteringarna totalförändrades. Den 
tidigare erövraren och plundraren 
förändrades till en generös och ut-
givande person.

Han samtalade med sina soldat-
vänner som också upplevde en sin-
nesändring av liknande slag. Snart 
formade de en grupp under namnet 
Kristi kompani i syfte att sprida det 
nya budskapet. Den skadade sol-
daten som grundade rörelsen hette 
Ignatius av Loyola. Hans ständiga 
motto var: Herre, lär oss generosi-
tet! Rörelsen känner vi som jesuiter-
nas mission, en imponerande verk-
samhet utöver hela världen.

Även Bibelns blad uppmärksammar 
oss på generositetens möjligheter. 
Jag tänker på den lille pojken i berät-
telsen om brödundret, se Johanne-
sevangeliet kapitel 6. När flera tusen 
människor är samlade för att lyssna 
till Jesus, uppstår en kris. Ingen har 

förberett fika! Dagens lärjungar har 
lärt läxan, då det serveras kyrkkaffe 
i snart sagt varje större eller mindre 
samling av kyrklig karaktär...
Den lille pojken hade medskickat 
en matsäck som han utan blygsel 
erbjuder. I skarp kontrast till vux-
envärldens kalkyl som hävdar att 
inte ens en årslön räcker till för att 
mätta folkskaran. Men undret sker 
när människans begränsade resurser 
möter Guds stora möjligheter! 

I våras skrev Marcus Birro en kröni-
ka i en kvällstidning, som handlade 
om vår oförmåga att se och uppfatta 
Guds mirakel: ” Allt som krävs är 
att en försiktig öppning åt det oer-
hörda. Vi ingår i den stora planen, 
vi är ljus i den levande Gudens var-
samma dröm. Det är så ofantligt 
mycket större än att löpa efter allt 
som är dött som grus.”

Jag ser så tydligt i Hjärta till Hjärtas 
verksamhet hur generositeten frigör 
stora resurser, som förvandlar fat-
tiga och utsatta människors liv. Låt 
oss därför fortsätta att  be:  Herre, 
lär oss generositet!
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Anders Holmefur, Tf direktor
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Hjälpverksamheten Hjärta till Hjärta är en ideell förening som på kristen grund genomför olika biståndsinsatser för att hjälpa 
fattiga människor i främst östra Europa. Grundmotivet i arbetet är övertygelsen om alla människors lika värde och tron på att vi 

med små medel kan hjälpa ett barn, en familj eller en gammal människa ur fattigdom och misär.
En viktig ledstjärna för oss är: ”Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.” 1 Joh. 3:18 

Hjärtat ges ut fyra gånger om året till medlemmar i Hjärta till Hjärta och andra intressenter
Adress: Hjärta till Hjärta, Box 1235, Gottorpsgatan 51, 581 12 Linköping  

Telefon: 013-12 46 11 • Kontrollplusgiro: 90 07 85-7 • Bankgiro: 900-7857
  E-post: info@hearttoheart.se • Hemsida: www.hjartatillhjarta.se • www.hearttoheart.se  • Facebook: www.facebook.com/hearttoheart.se

 Ansvarig utgivare: Anders Holmefur • Redaktion: Mikael Good, Anders Holmefur • Tryck: Centraltryckeriet, Linköping  
Grafisk form: Hjärta till Hjärta • Foto: Lilian Kikuchi, Mikael Good, Rickard Klerfors, m fl • Omslagsbild: Hjärta till Hjärta 

“Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör 
och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter 

i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga 
tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där 

kommer också ditt hjärta att vara.”
Matteus 6:19-21
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Innehåll

Du har kanske också har hört att 
Lettlands ekonomi växer mest i 
Europa per capita just nu och att 
den är på stark uppgång. Många 
bedömare tror att uppgången 
främst beror på att Lettland 
kommer att införa Euro nästa år.

Det kanske låter oförnuftigt att införa 
en såpass instabil valuta som Euro.  
Men i Lettland räknar man kallt med 
att ryssar kommer att göra en hel del 
investeringar i landet. Det skulle i 
så fall sätta extra fart på den lettiska 
ekonomin, precis som skett med 
ekonomin i Estland sedan de införde 
euron för ett par år sedan. Lettland 
kan mycket väl bli en port till EU för 
rika ryssar och vitryssar i och med 
euroinförandet. Redan idag “säljs” 
lettiska medborgarskap till rika ryssar 
mot att de köper attraktiva bostäder 
och lägenheter som stått tomma sedan 
Lettlands ekonomi kolapsade i samband 
med finanskrisen hösten 2008.

 2 Ledaren har ordet
  Lär oss generositet

 3 Baksidan av Euro-
  myntet

 4 Tittar du också bort?

 5 En liten pojke har blivit   
  född

 6 Jag vill bo tillsammans   
  med min mamma

 8 Miraklet vid änglaträdets   
  fot

 9 Överraskad av Guds plan

 10 Gruppresan till Albanien

 11 ”Prisa Gud, här kommer  
  skatteåterbäringen”

 12 Redaktören har ordet
  Efter stormen

Men det finns även en baksida på Euro-
myntet. I de flesta länderna som har 
infört euro har den nya valutan även 
inneburit prisökningar på i stort sett alla 
varor samtidigt som löneutvecklingen  
har stått still. Sett till intäkter och kost-
nader kommer införandet av euro som 
valuta förmodligen inte att innebära något 
för de allra rikaste eller för medelklassen. 
De grupperna kommer säkerligen att 
tjäna på valutabytet, men för alla dem 
som redan har det tufft ekonomisk 
kommer antagligen tillvaron att bli ännu 
tuffare. Jag skriver antagligen. För det är 
inte säkert att det blir så. Lettland kanske 
går mot strömmen och höjer pensioner, 
a-kassa, sjukpenning, bostadsbidrag 
och socialbidrag för att kompensera för 
eventuella prisökningar i samband med 
euroinförandet. Oavsett vilket tycker 
jag att vi bör ha en viss beredskap för 
att tillvaron kan bli ännu tuffare för de 
minsta och svagaste grupperna  i Lettland 
från och med nästa år.

Text och foto: Mikael Good

Fördelning av totalt bistånd jan - sept 2013

Baksidan av Euro-myntet

I cirkeldiagrammet här till höger 
sammanfattas det totala biståndet 
både det ekonomiska och det mater- 
iella för de tre första kvartalen 2013. 
Vad gäller biståndsutbetalningarna 
så är vi i fas med våra åtaganden mot 
våra samarbetsorganisationer. De 
utbetalningar som vi har åtagit oss 
att göra har betalats ut. Lettland 
är det största mottagarlandet, 
dit vi skickar mest materiellt och 
ekonomiskt stöd. Tack till alla 
som ger med hjärtat på ett eller 
annat sätt.  

 Kkr
Albanien 389
Bulgarien 88
Estland 299
Lettland 1 780

 Kkr
Rumänien 690
Ryssland 50
Övrigt  174
Summa 3 470

Alla barn behöver en trygg, varm 
famn att krypa upp i och få tröst i. 

På bilden sitter lille Mikea som bor på 
Barnens Hus i Albanien tryggt i knät 
på Iri Axelsson som var med på Hjärta 
till Hjärtas resa till Albanien i oktober. 
Tack vare er hjälp har Mikea många 
varma och trygga famnar att krypa upp 
i på barnhemmet. Ni har kunnat läsa 
om lille Mikea i nummer 2 och 3/2013. 

Barnens Hus som Hjärtat till Hjärta 
samarbetar med i Albanien arbetar med 
hjärtat bland utsatta barn i Albanien. 
Vill du vara med och stötta deras arbete 
kan du ge en gåva till ”Barnens Hus” 
på:  PG 90 07 85-7

En trygg famn

Albanien 
11,2%

Bulgarien 
2,5%

Estland 
8,6%

Lettland 
51,3%

Rumänien
19,9% 

Ryssland 
1,4%

Övrigt 
5,0%

Diagram: 
Boije Gustavzohn
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En utsträckt hand, ögon som med vädjande desperation försöker möta din eftermiddagströtta blick 
utanför snabbköpet. Du väjer instinktivt med blicken för att slippa se verkligheten för någon av 
Europas många romer i vitögat.

Tittar du också bort?

Romerna som kommer till västeuropa 
har sökt sig från en mycket svår tillvaro i 
sina hemländer till en förhoppningsvis 
bättre tillvaro som tiggare i exempelvis 
Sverige. Många av dem som kommer 
hit är arbetslösa. De har lånat pengar 
till en bussbiljett av släktingar, vänner 
eller ockrare och reser hit för att få ihop 
pengar så att de kan försörja sina barn 
som stannat hemma med mor- eller 
farföräldrar. Så länge det inte finns 
några andra alternativ för dem kommer 
de att fortsätta komma hit för att söka 
sin försörjning. Enligt en färsk EU-
rapport lever nästan 90% av romerna 
från Rumänien och Bulgarien under 
den nationella fattigdomsgränsen.

Även om vårt trygghetssystem har 
naggats i kanten under de senaste 
åren och många har hamnat under 
vår svenska fattigdomsgräns har 
vi fortfarande ett trygghetssystem 
värt namnet. I Rumänien ser det 
annorlunda ut. Många romer har inte 

ID-handlingar och därför finns de inte 
enligt systemet. I och med att de inte 
finns har de inte rätt till socialbidrag. 
De har fallit mellan stolarna och 
hamnat utanför trots att deras familj 
och släkt bott i landet i generationer. 
Det finns även en del etniska rumäner 
som brottas med samma problem som 
romerna. På grund av att många romer 
är papperslösa i sitt eget land vet ingen 
riktigt hur många romer som bor i 
Rumänien idag. Uppskattningsvis bor 
det någonstans mellan 500.000 till 
3.000.000 romer i landet.

En anledning till att de saknar 
nödvändiga handlingar är att många 
romer bor illegalt på någon annans 
mark. De har ingen korrekt adress 
och utan korrekt adress kan de inte få 
någon ID-handling. När som helst kan 
markägare eller myndigheter avhysa 
dem och riva deras hem. Arbetslösheten 
bland romer ligger på 70-80%. De som 
har jobb arbetar oftast som daglönare 

och tjänar en eller ett par hundralappar 
de dagarna som de har jobb. Romer i 
Rumänien tvingas precis som många 
människor i U-länder att försörja sig 
på vad de kan hitta på soptippar och 
skrotupplag. Situationen är hopplös, 
många tar chansen och lånar ihop till 
en bussbiljett för att åka till andra EU-
länder och söka lyckan.

Segregationen mellan romer och 
majoritetsbefolkningen har växt sedan 
länderna blev fria från kommunismen 
i början av 1990-talet. Läskunnigheten 
bland romer i Rumänien är lika låg som i 
många utvecklingsländer. Romska barn 
får ofta gå i speciella klasser eller skolor. 
Vi de tillfällena som de får gå i vanliga 
klasser hänvisas de ofta till att sitta i 
en speciell del av klassrummet. Det är 
inte ovanligt att romska barn mobbas 
eller trakasseras så att de inte vågar gå 
till skolan. Situationen för romerna 
i Rumänien påminner en hel del om 
situationen mellan vita och svarta i 
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sydstaterna i USA på 1960-talet, där 
svarta behandlades som andra klassens 
medborgare. Likheterna är många, i 
Rumänien hölls romer som slavar fram 
till mitten av 1800-talet. Trots att det 
är flera generationer sedan, finns såren 
fortfarande kvar.

Vi tittar inte bort, vi har sett problemet 
och vi vill vara med och förändra 
situationen för Rumäniens romer. Vi 
vill ge hjälpen på plats och se till så 
att de kan försörja sina familjer och 
slipper åka ifrån sina barn för en osäker 
tillvaro som tiggare i andra EU-länder. 
Redan idag stöttar vi ett arbete i den 
romska byn Horezu Poienarilor. Vi 

ger ekonomiskt stöd till familjer så 
barnen kan få en utbildning. Vi har 
även hjälpt en del familjer med inköp 
av utrustning och djur så att de har 
kunnat starta verksamheter som de 
kan försörja sina familjer med. Vi har 
romerna på vårt hjärta och vi vill vara 
med och stötta fler. 

Vi är medvetna om att den hjälp som 
vi ger är som en liten droppe i ett 
stort hav. Givetvis skulle vi vilja hjälpa 
betydligt fler. Det är här du kommer 
in. Blir du familjestödjare för en romsk 
familj via Hjärta till Hjärta ska vi se till 
så att dina pengar går fram till en familj 
som verkligen behöver din hjälp och 

ditt stöd. Men redan idag kan vi göra 
en sak för romerna som har kommit 
hit från Rumänien och Bulgarien. Vi 
kan börja med att söka deras blick och 
ge dem ett leende och ett vänligt ord 
istället för att bara titta bort. Även om 
vi inte kan ge en slant till alla så kan vi i 
varje fall visa dem att vi bryr oss.

Ge med Hjärtat och stöd vårt 
arbete bland romer i Rumänien. 

Sätt in din gåva på 
PG 90 07 85-7 

märk betalningen “Roma”

En liten pojke har blivit född

Adrian och Ioana lurades till Sverige av 
en rumänsk ”jobbförmedlare” som mot 
betalning lovade dem plats på en jobbuss 
till Sverige där ett välavlönat arbete på ett 
jordburk enligt utsago väntade på dem. 
Pengarna som de skulle tjäna i Sverige 
skulle gå till Ioanas kommande kejsarsnitt 
och för att försörja familjen över vintern. 
Istället för det utlovade arbetet fick de tigga 
ihop pengar till hemresan. Till sist kunde 
de ta sig tillbaka till sin hemby i Rumänien. 
De kom tillbaka utan några pengar och 
med en stor skuld still jobbförmedlaren. 
Efter artikeln i Östgöta Correspondenten 
engagerade sig många i familjen och gav 
frikostiga gåvor genom Hjärta till Hjärta 
som förutom att de räckte till mammans 
kejsarsnitt och eftervård även räckte till 
att betala av familjens skuld och gav dem 
lite extra mat och ved inför vinter.

Tisdagen den 15 oktober födde Ioana 
en pojke genom kejsarsnitt. Pojken 
vägde 2.700 gram och var 40 cm lång 
vid födseln. Ioana hade blivit inlagd 
på sjukhuset någon dag tidigare men 
innan hennes man kom med pengarna 
till vårdpersonalen gjorde de absolut 
ingenting. Som en hyllning till Rickard 
Klerfors som hjälpt familjen både i 
Sverige och Rumänien har familjen 
Maruntelu döpt sonen till Ricardo.

Jag vill inte ens gå in på vad som skulle 
kunna ha hänt med Ioana och pojken 
utan ert stöd. Tack vare er hjälp och 
stöd gick allt bra och både mamman och 
sonen mår bra och hälsar gott till er alla!

Det var många som blev djupt berörda över den romska familjen 
Maruntelus livssituation efter att de läst tidningen Correns artikel om 
familjen den 30 september och många engagerade sig i deras situation. 

Mikael Good

Foto: Rickard Klerfors och privat

Mikael Good

Foto: Lilian Kikuchi
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Jag vill bo tillsammans med min mamma!
Det här är en berättelse om en liten pojke som placerades och växte upp på barnhem i Ryssland när hans 
mamma blev dömd till fängelse. Pojken älskade sin mamma och drömde om att få återförenas med henne 
trots att hon under många år hade svikit och försummat honom på grund av sitt tjuveri och sitt missbruk.

Trots att Sergei inte hade hört av sin 
mamma på flera år och att hon hade 
försummat honom redan innan hon 
blev fängslad på grund av sitt missbruk, 
drömde Sergei om att hans mamma 
bara skulle dyka upp på barnhemmet 
och hämta hem honom så att de kunde 
bo tillsammans igen. Men det var bara 
en dröm och ju längre tiden gick desto 
troligare var det att han skulle hamna i 
ett fosterhem. Det hade till och med gått 
så långt i planeringen att föreståndaren 
på barnhemmet hade valt ut en lämplig 
familj som de tyckte skulle ta hand om 
Sergei. När den familjen stod i begrepp 
att besöka honom på barnhemmet blev 
han varse om det och med tårar som 
rullade ned för kinderna sa han med 
bruten stämma:
- Jag vill inte till något fosterhem, jag vill 
bo med min mamma!
Barnhemsföreståndaren blev så rörd av 
Sergeis tårar och bestämde sig för att 
skjuta upp fosterhemsplaceringen ytter-
ligare en tid, åtminstone tills dess att 
Sergeis mamma hade avtjänat sitt straff.

Samtidigt arrangerade samordnaren för 
projektet “Christmas Angel Tree” i St: 
Petersburg Vera Roganova projektet på 
kvinnofängelset IK-2. Projektet går i 
korthet ut på att personal och volontärer 
från Christmas Angel Tree förmedlar 
julklappar och hälsningar mellan fångar 
och deras barn. Ett av syftena är att hela 
trasiga familjeband och återupprätta 
den kontakten som i många fall har gått 
förlorad när barnens föräldrar dömts till 
fängelse. Många av fångarna passade på 
att skicka en julhälsning och en julklapp 
till sina barn. 

Vera mindes speciellt en ung kvinna vid 
namn Elena Erofeeva. När hon dömdes 
till fängelse för stöld placerades hennes 
son Sergei på ett barnhem i Vyborg 
(Viborg) nära den finska gränsen. 
Trots att Elena inte hade träffat sin son 
på lång tid var hon orolig för honom 

och hon bad Vera att hon skulle ge 
honom en julhälsning och en julklapp 
från henne. När en av våra volontärer 
besökte barnhemmet och överlämnade 
julklappen till Elenas son meddelade 
barnhemsföreståndaren att det fanns en 
familj som ville adoptera Sergei. Men 
Sergei hade varit mycket bestämd med 
att han inte ville bli bortadopterad. 
Han hade redan en mamma som han 
ville leva med. När Elena fick höra vad 
hennes son hade sagt till volontären blev 
hon mycket rörd. Hon kände att hon 
hade svikit Sergei genom sitt tjuveri och 
sitt missbruk. Och hon hade inte funnit 
till hands för honom när han behövde 

henne som mest. 
Pojkens envishet fick hennes moders-
känslor att vakna och sakta men säkert 
började Elena att förändras till det bättre 
och hon ställde allt mer in sig på att hon 
skulle bli en riktig mor för sin son och 
leva tillsamman med honom när hon 
hade avtjänat sitt straff i maj i år. Vera och 
några volontärer från fängelsemissionen 
fortsatte att träffa Elena regelbundet och 
de samtalade och bad tillsammans med 
henne. Att de verkligen brydde sig om 
Elena och visade henne en kärlek och 
vänlighet som hon inte upplevt tidigare 
bar till sist rik frukt och i början av maj 
strax innan hon blev frigiven böjde sig 
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Jag vill bo tillsammans med min mamma!

VILL du Vara EN JuLäNGEL 
För ETT ryskT BarN?

I Sverige är det tomten som kommer med julklapparna, men i Ryssland är det 
julängeln som levererar klapparna. Genom Christmas Angel Trees’s (änglaträdets) 
arbete på ryska fängelser har mängder av trasiga familjeband återupprättats och 

tusentals fångar och deras barn har blivit frälsta genom arbetet. 

Välkommen att ge en gåva till Christmas Angel Tree´s arbete i ryska fängelser!

PG 90 08 85-7
Märk din gåva med ”Änglaträdet”

Elena för Jesus och tog emot Honom 
som sin frälsare och Herre. 

När Elena blev frigiven hjälpte några 
av volontärerna i Christmas Angel 
Tree henne att få tag på ett arbete och 
en bostad. Elena gick även med i en 
församling där hon fick mycket hjälp 
och stöd av sina trossyskon. Under ett 
par månader redde hon upp de problem 
som hon hade med polisen och andra 
myndigheter. Elena genomgick en 
radikal förändring under den här korta 
tiden. Från att bara ha låtit sitt liv 
kretsa kring sitt eget liv och sina egna 
problem hamnade hennes fokus istället 
på sonen. Hon började att regelbundet 
besöka Sergei på det sommarläger för 
barnhemsbarn som han var på. Elena 
lyckade även få Sergeis far som hon inte 
hade träffat på många år att ta kontakt 
med sin son och han började också att 
besöka honom.

Elena förväntade inte att någon skulle 
våga lita på henne. Under alla de åren 
som hon hade varit slav under sitt 
missbruk hade hon behandlat sina 
nära och kära illa. Nu fruktade hon 
att hennes släktingar, arbetskamrater 
och grannar skulle förskjuta henne, 
men det blev helt tvärtom. Alla hennes 
arbetskamrater, släktingar, grannar och 
även de övervakarna som hon träffade 
såg att hon var helt förändrad och de 

behandlade henne väl och gav henne 
mycket hjälp och stöd.

I början av augusti i år ringde Elena till 
Sergei på barnhemmet, hon hade en 
bra och en dålig nyhet att berätta för 
sin son. Hon frågade honom vilken han 
ville höra först. Sergei tänkte efter en 
stund och sa sedan att han ville höra 
den dåliga först. 
Elena sa med lätt darrande stämma:
- Den dålig nyheten är att jag aldrig har 
besökt dig på barnhemmet under alla 
år som du har varit där, hon var tyst en 
liten stund och sedan sa hon: 
- Vet du vilken den goda nyheten är? 
Sergei svarade:
- Nej det vet jag inte. Berätta för mig.
Elena fortsatte: 
- Jag ska komma till dig på barn-
hemmet och hämta hem dig till vårt 
gemensamma hem. 
Den 10 augusti i år återförenades Sergei 
äntligen med sin mamma.  

Elena berättade att hon själv inte hade 
trott att hon skulle kunna få tillbaka 
vårdanden och kunna ta hem sin son på 
bara två månader. Att hon kunde göra 
det är ett mirakel, men å andra sidan är 
julen en tid för mirakel. Elena är mycket 
tacksam mot alla dem som engagerade 
sig i hennes livssituation, och speciellt 
mot alla i projektet “Christmas Angel 
Tree”. Tack vare att de levde ut sin tro 

Mikael Good

Foto: Fängelsemissionen

och gav Elena det som hon behövde 
mest i sitt liv, kärlek och omtanke, blev 
hon frälst och både hennes och Sergeis 
liv blev helt förvandlade. 

Ett ryskt filmteam från TV-kanalen 
TBN-Ryssland följde med Elena när 
hon hämtade Sergei på barnhemmet. 
Inslaget sändes i rysk TV i mitten av 
augusti. Christmas Angel Tree har fått 
tillstånd att använda sig av inslaget 
i sitt arbete. Och de hoppas att det 
ska kunna fungera som uppmuntra 
för andra fångar som är i en liknande 
situation som Elena.
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Maria Shipilova & Mikael Good

Foto: Fängelsemissionen

I Sverige är det tomten som kommer 
med julklapparna men i Ryssland är det 
julängeln som levererar julklapparna.
Välgörenhetsprojektet Christmas Angel 
Tree (skrivs i fortsättningen änglaträdet) 
startade 2003 och under sin relativt 
korta livstid har änglaträdsprojektet 
spridit sig till många regioner i Ryssland. 
Ett stort antal volontärer arbetar med 
projektet och tack vare dem finslipas 
projektet varje år. Fångarnas familjer 
besöks genom änglaträdsprojektet och 
det arrangerar möten mellan fångarna 
och deras barn. Projektet organiserar 
även speciella informationsträffar i 
fängelserna där de betonar vikten av att 
kunna förlåta för att gå vidare i livet.

Änglaträdets volontärer har fått se 
många trasiga familjeband helas under 
de år som projektet har pågått. I vissa fall 
har barnen inte sett sina barn sedan de 
var spädbarn. Trots föräldrarnas svek är 
barnen oftast väldigt förväntansfulla och 
ser oftast fram emot att få träffa dem när 
kontakten har tagits. Larisa Dubrovkina 
är en av änglaträdets kordinatorer, hon 
berättade nyligen att hon hittat ett foto 
på internet som föreställde en flicka 
som kramar en teddybjörn, vilken hon 
hade fått från sin fängslade mamma 

Miraklet vid änglaträdets fot

genom projektet. Larisa 
skickade ett meddelande 
till flickan. Flickan 
svarade på Larisas 
meddelande, hon skrev 
att efter mamman blivit 
frigiven hade hon hämtat 
hem sin dotter från 
barnhemmet där hon 
bott medan mamman 
satt i fängelse. Idag lever 
de ett vanligt familjeliv 
och teddybjörnen som 
hon fick från sin mamma 
genom änglaträdet är 
hennes mest älskade 
ägodel.

Även om många av berättelserna om 
föräldrar och barn som har återförenats 
har lyckliga slut kan det ligga en komp-
licerad historia bakom. För några år 
sedan träffade änglaträdets koordinator 
Larisa Dubrovkina en fängslad kvinna 
som hade en dotter som hon inte haft 
kontakt med på många år. Kvinnan ville 
ge en julklapp genom änglaträdet till sin 
dotter i ett försök att återupprätta den 
brutna kontakten. Hennes dotter vägrade 
att ta emot julklappen på grund av 
mammans tidigare svek. Men mamman 
var envis och följande år deltog hon åter 
i änglaträdet med förhoppning om att 
kunna återknyta kontakten med dottern 
som hon missunnat i allt för många år. 
Larsia tog god tid med att prata med 
flickan och hon försökte förklara för 
henne att alla kan göra misstag i livet 
men att vi inte ska vara allt för snara 
med att döma, vi ska alltid vara beredda 
att förlåta och ge en extra chans åt alla. 
Till sist tog flickan emot gåvan från sin 
mamma. Några veckor senare när Larisa 
var med och samlade ihop enkäter som 
fångarna på kvinnofängelset fyllt i om 
änglaträdet, kom flickans mamma fram 
till Larisa och tackade för alla hjälp. Hon 
berättade att hon börjat kommunicera 
med sin dotter igen och nu hoppades 

hon på en bättre framtid för dottern 
och sig själv och att de planerade att 
bo tillsammans efter att hon hade blivit 
frigiven från sitt straff.

Fängelseadministrationerna på de olika 
fängelserna ger gärna sitt tillstånd till 
änglaträdsprojektet för att det har en 
väldigt positiv effekt på fångarna. De 
är också väldigt hjälpsamma under 
uppstarten av projektet och de hjälper 
till med organiseringen. Änglaträdet 
är inte bara ett väldigt intressant 
och spännande projekt det är också 
ett projekt som rör människor på 
hjärtedjupet. Några reportage om 
änglaträdet har sänts på Rysk TV och 
publicerats i ryska tidningar och de 
reportagen har fått en mycket positiv 
respons av tittare och läsare. I år kommer 
en känd rysk fotograf att följa med på 
fängelser runt om i landet. Han ska 
göra reportage om änglaträdsprojektet 
och tanken är att det ska resultera i 
utställningar och en bok.

Änglaträdets koordinatorer får nästan 
dagligen ta emot brev och hälsningar 
från fångar och deras barn där de tackar 
för hjälpen. Många är tacksamma för att 
projektet har hjälpt till att läka och hela 
trasiga familjeband. Fängslade föräldrar 
återfår tron på att deras familjer väntar 
på dem. Tack vare breven och gåvorna 
får deras barn självförtroende och tro 
för att deras föräldrar kommer ihåg 
dem och älskar dem. 

Tiden för änglaträdsprojektet valdes 
inte av en slump, den valdes med ett 
speciellt syfte. I Ryssland tror man 
att julafton är en dag då julängeln 
levererar mirakler vid änglaträdets fot. 
För en del familjer blir det miraklet 
verklighet då trasiga familjeband helas 
och återupprättas. 

I år det det tioårsjubileum för det ryska välgörenhetsprojektet Christmas Angel Tree. Projektet firar tio år 
av upprättade familjeband mellan föräldrar som sitter i fängelse och deras barn. Tack vare projektet har 
tusentals fångar i Ryssland fått hopp om en bättre framtid, många brutna familjeband har återupprättats 
och barn har fått hälsningar från sina fängslade föräldrar efter många års tystnad.
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I april gjorde Gunnel och jag en 
resa till Lettland med Hjärta till 
Hjärta. Vi var en grupp på 15 
resenärer. Resan företogs med en 
postbuss som hade gått 175 000 
mil, men vi hade en fantastisk 
busschaufför som klarade det 
mesta. Sedan hade vi Sixten som 
guide och reseledare och som 
kunde sitt Lettland.

Det var en upplevelse på många sätt 
med intryck som vi har burit med oss 
hem. Att Lettland inte hade samma 
ekonomiska standard som vi har var 
vi nog medvetna om, men att det på 
landsbygden var en sådan nöd var vi 
inte klara över. Vi besökte hem för 
utslagna i Riga, där Hjärta till Hjärta 
stöttade med det nödvändigaste för 
dessa olyckliga människor. Sedan 
besökte vi många fattiga familjer ute på 
landsbygden mat och kläder fattades. 

reseminnen från vår oförglömliga resa 
till Lettland med Hjärta till Hjärta.

Skolans välkomstgrupp av elever 

Att komma in i 
dessa fattigas hem 
som vi fick var 
som att förflytta sig  
100 år bakåt i  
tiden med avsak-
nad el och sanitets-
möjligheter Omål- 
ade gråa hus med 
vedspis och ute- 
dass. Ja det är 
svårt att så här i 
efterhand beskriva  
syn- & luktintryck. 

Vi besökte också några skolor och bland 
annat en skola uppe vid ryska gränsen, 
där bland annat fattiga romer och ryska 
barn blandades med lettiska. En stor 
tacksamhet visades oss vid framkomsten 
och de paket som gavs mottogs med 
glädje. Vid samtal med lärarna framkom 
det hur fattigt dessa barn hade det. I 
skolan kunde de få ett mål mat som 
regeringen stod för, men i övrigt fanns 

inget. En lärare berättade för oss att 
ibland hände det att några elever vid 
dessa enkla måltider försökte smuggla ut 
lite bröd till sina småsyskon.
Här har vi möjlighet att praktisera 
bibelordet ”Allt vad ni har gjort mot 
någon av dessa minsta bröder har ni 
gjort mot mig. (Matteus 25:40)

överraskad av Guds plan ... 

Sixten Widerstedt berättar om en Skola 
i Lettland som tog emot romska barn 

med en öppen famn.

... den regelbundet återkommande 
artikelserien, som jag har lovat 
publicera här i Nyhetsbrevet. Här 
kommer den trettionionde artikeln, 
där min fru Karin och jag återger 
minnen vi har från början av 1980-
talet och senare under våra resor i 
östra  Europa .

Romernas utsatta situation har varit i 
fokus de senaste veckorna. Genom flera 
reportage i Östgöta Correspondenten har 
vi läst om hur de diskrimineras  på olika 
sätt i hela Europa. Men i Lettland har jag 
på en plats fått se motsatsen. Vi stöder 
en grundskola nära EU:s yttre gräns 
mot Ryssland i byn Upite, den ligger 
i en avfolkningsbygd och det innebär 
att elevantalet i skolan blir mindre och 
mindre och man oroas över att skolan 
måste läggas ner, vilket skulle vara en 
katastrof för bygden.

Inför läsåret 2012 - 13 hade man bara 

kvar 70 barn i årskurs 1 till 9. Men 
plötsligt kom en stor romsk familj 
inflyttande. I familjen fanns 5 skolbarn 
och rektorn sa till mig: Då tackade jag 
 Gud för romerna. Det är troligen inte så 
många som gör det. Skolan hade plötsligt 
75 barn. Rektorn hade inte kunnat 

förvänta sig en ökning av elevantalet, 
men fick nu uppleva sig överraskad av 
Guds plan. När vi besökte skolan i april 
i år berättade den romska flickan som då 
gick i nian, att hon skulle vilja fortsätta 
till gymnasiet, men att hennes pappa sagt 
att man inte hade ekonomi för det. Det 
är bättre att du gifter dig, hade han 
sagt. När en man i vår grupp hörde 
detta beslutade han att bekosta hennes 
kostnader för en internat-gymnasieskola.

Vid vårt senaste besök i september i 
år möttes vi av en 12-årig flicka från 
familjen, som blev vår tolk på svenska. 
När jag frågade henne hur det kom sig 
att hon kunde tala svenska, sa hon att 
hon varje sommar bjuds till en svensk 
familj och därigenom lärt sig svenska.

Det är roligt att kunna ge konkreta 
exempel på hur livet kan förändras för 
utsatta människor.

Sixten Widerstedt

Gunnel och Alf Lindgren
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Gruppresan gick till Hjärta till Hjärtas 
albanska samarbetspartner Bethesda 
som håller till i staden Lac, 4 mil 
norr om huvudstaden Tirana. Vi var 
sammanlagt 9 deltagare som tog flyget 
från Arlanda till Tirana via Istanbul.
Syftet med resan var att se Bethesdas 
olika verksamhetsgrenar: Sommarläger 
för hundratals barn, barnhemmet, 
CBR (rehabprojeketet) och ABC-
skolan (för barn som inte kan gå i den 
vanliga skolan av olika anledningar).

Vi kom till barnhemmet. Där berättade 
Flora Gjini som är föreståndaren Dana 
Mollas högra hand om barnhemmet 
som är självahjärtat i verksamheten. För 
ett par år sedan flyttade barnhemmet in 
i nya, större och mer ändamålsensliga 
lokaler. Barnen som bor på barnhem-
met har ofta sorgliga historier bakom 
sig. En del är föräldralösa, andra har 
föräldrar som sitter i fängelse eller som 
är alkoholiserade. Andra har blivit 
misshandlade och utnyttjade på olika 
sätt. På barnhemmet har de funnit 
trygghet i tillvaron tillsammans med 
personal som ger dem mycket kärlek och 
värme. De får gå i en välordnad skola. En 
kväll bjöd barnen oss på en oförglömlig 
fest med uppträdande, dans och god mat. 
Vi tyckte det var lika roligt som barnen. 
Personalen på barnhemmet berättade för 
oss att det finns en vardag som inte alltid 
är lika ljus. Några av barnen plågas av 
svåra minnen och mardrömmar. Många 
av barnen på barnhemmet hade stora 
kontakt- och bekräftelsebehov.

Vi gjorde även flera hembesök inom 
CBR-grenen. Beqir, vår albanske 
medarbetare, som dagligen går runt 
och gör hembesök hos både barn och 
vuxna med funktionshinder, tog oss 
med till flera personer som är i behov 
av sjukgymnastik och rehabilitering.  
Vi träffade en man som fått en tumör 
i nacken och blivit opererad. När han 
vaknade upp från narkosen var han 
halvsidesförlamad. Nu kan han förflytta 
sig lite grann med krycka. Jag bedömer 

att han har stora möjligheter att bli 
bättre om han får möjlighet att träna 
rätt. Jag gav Beqir instruktioner om 
hur han kan träna med mannen. Den 
generella rehabiliteringskunskapen är 
ofta marginell i Albanien och man tror 
att man ska kunna vila sig frisk och att 
ansträngning inte är bra. 

Ett annat besök var hos Elmon, en 
20-åring som för ett par år sedan 
vådasköts i huvudet av sin kompis. Han 
har mycket nedsatt rörelseförmåga och 
kan inte prata men han förstår vad man 
säger till honom. Jag hade med mig tre 
olika kommunikationsplancher som gör 
att han kan peka på ord och symboler 
som visar vad han vill säga och uttrycka. 
Vår duktiga tolk, Xouhvana, ska nu 
översätta den till albanska. 

Vi reste till en by där  det bor fattiga och 
diskriminerade romerna. Jag besökte byn 
för några år sedan och nu kunde jag till 
min glädje se att några av husen var nya. 
Familjerna hade själva byggt dem med 
byggmaterial som de fått från Hjärta till 
Hjärta. Men det fanns fortfarande hus 
som är rena ruckel, med läckande tak 
och utan ordentliga golv. Vi besökte 
ABC-skolan som drivs med pengar från 
Hjärta till Hjärta. På skolan undervisar 
man främst romska barn, som inte går 
i vanlig skola av olika anledningar. Här 
får de behovsanpassad undervisning i en 
liten klass. Det finns även en datorklass 
och klasser med estetiska ämnen såsom 

dans och musik. Skolan ordnar också 
med skolskjuts. Anledningar till att 
barnen inte går i den vanliga skolan kan 
vara att föräldrarna inte förstår vikten 
av utbildning, men det kan också bero 
på att de inte har råd med skolmaterial, 
skolböcker och transport till skolan. Att 
barnen inte går i skolan  beror även på 
att föräldrarna måste jobba på dagarna 
och då får de äldre syskonen vara 
hemma för att ta hand om småsyskon. 
Vi mötte även en familj som på grund 
av sjukdom var tvungen att lägga stor 
del av sina pengar på mediciner. Därför 
har man inte råd att ha barnen i skolan. 
På ABC-skolan får barnen alltid börja 
med en ordentlig lunch vilket vi såg 
var mycket uppskattat. Kom ihåg att 
det är just till sådant här som du bistår 
gåvogivare. 

På torsdagen besökte vi den gamla staden 
Kruja som ligger högt upp i bergen. 
Staden är födelseort för Skandebeq 
som är Albaniens nationalhjälte. På 
1400-talet samlade han Albaniens 
folk till motstånd mot det anfallande 
turkiska imperiet. Vi hade en fantastisk 
utsikt över halva Albanien därifrån och 
det historiska museet var intressant 
liksom marknaden med souvenirer och 
annat typiskt albanskt. Den Sista dagen 
spenderades i Tirana och vi fick en 
stadsguidning av Dana och Flora.

Barnen på barnhemmet blev märkbart glada över vårt besök och de hälsade artigt på oss. 

Text och foto: Conny Bergqvist

I mitten av oktober åkte ett glatt gäng på en av Hjärta till Hjärtas gruppresor till Albanien. Genom resorna 
kan Hjärta till Hjärtas medarbetare, givare och volontärer få en unik inblick i arbetet ute i projektländerna 
och verkligen se att pengarna verkligen används på det sätt som är sagt. Reseledare var Conny Bergqvist som 
till vardags arbetar som sjukgymnast i Linköping.

Gruppresan till albanien
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Du vet väl om att du kan ta del av bilder och notiser 
från vår verksamhet på vår Facebooksida

www.facebook.com/hearttoheart.se

Har du ett sightseeingtåg som står och samlar damm? 
I så fall får du gärna skänka det till Hjärta till Hjärta. En av våra 

samarbetspartners i Liepaja i Lettland, har en lägergård för utsatta barn. 
De är på jakt efter ett sightseeingtåg som de ska använda i sin verksamhet.

Kontakta oss på 013-124611 eller info@hearttoheart

sHOPPa MEd 
HJärTaT - sHOPPa 

sECONd HaNd!

Vill du 
leva lyckligt?

Du vet väl om att volontärer känner  
sig både lyckligare och friskare?  

 Nu vill vi vara med och göra dig  
både lyckligare och friskare! Vi söker 

volontärer som vill hjälpa oss att:
Serva våra kunder i butiken på 

tisdagar, torsdagar & lördagar. Lasta 
långtradare med materiell hjälp till  

våra mottagarländer.
Eller som hjälper oss med andra  

saker i vår verksamhet. 

Kontakta Margareta Klerfors 
E-post: margareta@hearttoheart.se 

Telefon: 013-12 46 11

öPPETTIdEr sECONd HaNd: 
Linköping, Gottorpsgatan 51: tel: 013-124611, tisdag & torsdag 17-19, lördag 10-13

Mjölby, Svänggatan 5, tel: 0142-18660, tisdag & torsdag 11-18, lördag 10-13
Kisa, Sjögatan 11, tel: 0494-10004, tisdag 15-18, fredag 10-13 sista lördagen i varje månad 10-13

Motala, Verkstadsvägen 79, tel: 0141-52410, tisdag & torsdag 11-18, lördag 10-14

Du är välkommen att lämna in grejer till oss. Vi tar tacksamt emot det som är helt, rent och säljbart. 
Öppettider för inlämning vid varje butik hittar Du på: www. hearttoheart.se

Nytt om medarbetare:
Örjan Berglund är sedan den 1 oktober 
anställd på 100% i Linköpingsbutiken. 
Jan Gajdosik är sedan den 16 septem-
ber anställd på 50% i Motalabutiken. 

Från Hjärta till Hjärta
Församlingen i Fridhem utanför 
Linköping som för en tid sedan avecklade 
sin verksamhet har skänkt ett betydande 
belopp av de pengarna som de fick vid 
försäljningen av sitt kapell till driften av 
det ålderdomshem som Hjärta till Hjärta 
kommer att starta upp den 1 januari i 
Bukarest i Rumänien. Vi riktar ett varmt 
och hjärtligt tack till Fridhemskapellet 
och lovar att återkomma med information 
om invigningen av ålderdomshemmet 
framigenom.

”Prisa Gud, här kommer skatteåterbäringen”
Ingen har nog missat den 
klassiska repliken som är med i 
Kalle Ankas Julafton, när Broder 
Tuck brister ut i glädje när han 
får tillbaka pengarna som stulits 
av prins John och återförts till 
dess rättmätiga ägare av Robin 
Hood. Nu är det inte så illa att 
någon stjäl skattepengar i vårt 
land men på sätt och vis kan du 
vara med och styra vart du vill att 
en del av statens pengar ska gå.
 
Privatpersoner kan få skattereduktion 
för gåvor till ideella föreningar och 
stiftelser som är godkända hos Skatte-
verket. Hjärta till Hjärta är en sådan 
förening som är godkänd av skatteverket 
och förutsättningen för att du ska få ta 
del av skatteavdraget är:
– Att varje gåva som du ger är minst 
200 kr.

– Att det totala gåvobeloppet uppgår 
till minst 2 000 kr per år.
– Det högsta beloppet som kan ge 
skattereduktion är 6 000 kr och den 
maximala skattereduktionen är 1 500 
kr (25 % av 6 000 kr). Om du och din 
familj vill ge mer än 6 000 kr kan ni 
dela upp gåvan mellan er i familjen.
Säg att du i vanliga fall ger 3000 kronor 
till Hjärta till Hjärtas arbete per år. Om 
du i stället skulle öka den summan till 
4000 kronor, så får du göra ett avdrag 
på 1000 kronor i din självdeklaration 
och på sätt och vis kan du vara med och 
styra en del av statens pengar till Hjärta 
till Hjärtas projekt. Gåvorna redovisas 
på din kontrolluppgift och förtrycks i 
din inkomstdeklaration. 

Registrera ditt personnummer 
hos Hjärta till Hjärta
Glöm inte att meddela oss ditt person-
nummer. Om du vill ha skattereduktion 
för dina gåvor måste du registrera ditt 

personnummer hos oss. Från och med 
år 2014 kommer inte Skatteverket att 
söka efter saknade personnummer efter 
det att kontrolluppgiften är inlämnad. 
Det innebär att kontrolluppgifter 
som lämnas utan personnummer inte 
kommer att kunna registreras och föri-
fyllas på givarens deklaration. Givare 
får då själv begära skattereduktion i sin 
inkomstdeklaration. 

Att kunna få skattereduktion för de 
gåvorna som jag ger är förmånligt. 
Enligt Personuppgiftslagen (PuL) får vi 
inte lägga in ditt personnummer i våra 
register utan ditt medgivande. Hjärta till 
Hjärta vädjar därför till dig som givare att 
du lämnar ditt personnummer till oss. Vi 
kan då skicka alla dina kontrolluppgifter 
till Skatteverket och du slipper besväret 
att själv begära avdrag för dina gåvor.   
Tack på förhand!

Telefon: 013-12 46 11
skattereduktion@hearttoheart.se



redaktören har ordet – Efter stormen

Mikael Good

Den 28 oktober slog stormen 
Simone till mot Södra 
Vätterbygden. Den dagen satt 
jag på mitt hemmakontor i 
Huskvarna och förberedde den 
tidning som du nu håller i 
handen. Som tur var drabbade 
inte stormen oss så hårt i Södra 
Vätterbygden denna gången.

Innan jag satte igång att arbeta med 
tidningen gick jag ett par extra varv 
runt huset och plockade in sådant 
som vinden gärna sätter tänderna i 
och vräker iväg. Jag passade även på 
att plocka av den sista frukten från 
äppelträden. Äppelträden har inte gett 
riktigt lika mycket frukt som tidigare 
år. Men trots det har min fru och jag 
haft äpplen i ett sådant överflöd att vi 
frikostigt har kunnat dela med oss av 
dem till våra släktingar och vänner.

För ett par år sedan var jag hemma hos 
en lettisk fembarnsmamma tillsam-
mans med Liana Velks för att göra 
ett reportage för tidningen Junia. 
Mamman i familjen gjorde ett starkt 
intryck på mig. När vi överlämnade ett 
familjepaket till henne sa hon:

– Paketen som vi får från Sverige är alltid 
packade med hjärtat! Hjälpen går från 
Hjärta till Hjärta.
Hon tänkte efter en liten stund och sedan 
sa hon med lite mer allvar i rösten:
– Om vi hade haft en bättre ekonomisk 
situation i Lettland, hade jag också packat 
ett paket tillsammans med mina barn, ett 
paket som vi skulle gett till människor med 
behov. Ingen vet vad morgondagen för 
med sig. Om tio år kanske Sverige drabbas 
av den ekonomiska stormen och då kanske 
svenskar behöver vår hjälp och vårt stöd.

Den lettiska mamman visste vad hon 
pratade om. Ett par år tidigare hade  hon 
och hennes familj tillhört den lettiska 
medelklassen och de hade kunnat unna 
sig lite guldkant på tillvaron. Inte ens i 
sin vildaste fantasi hade hon och hennes 
man kunnat tro att de skulle hamna 
under fattigdomsstrecket på bara ett år. 
Det började med att det stora svenskägda 
tryckeriet som mamman arbetade på 
som grafiker flyttade verksamheten till 
Kina och pappan som arbetade som 
programmerare på en IT-firma blev också 
av med sitt arbete när den största kunden 
flyttade verksamheten. 

Vi vet aldrig om stormen kommer i våra 

liv och med vilken styrka som den i så 
fall kommer att drabba oss med. Men 
vi kan förbereda oss på den genom att 
leva ett generöst liv där vi frikostigt delar 
med oss av vårt överflöd.

Jag är övertygad om att de som får hjälp 
från Hjärta till Hjärta är mer benägna att 
hjälpa andra när de själva har kommit på 
fötter. Din gåva kan både stilla stormen 
i en annan människas liv  och  på sikt 
leda till att ännu fler människor får hjälp 
och stöd. För mig låter det som en bra 
investering.
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HÄR HITTAR DU MÄRKESKLÄDER 
TILL HELA FAMILJEN

VI LÄMNAR 20% PÅ KLÄDER & SKOR
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En riktig
urmakare
• Klockor 
• Armband
• Batterier m m
• Reparationer av alla slags ur


